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Початкова школа Лінн та батьки учнів, які беруть участь у заходах, послугах та програмах , 

що фінансуються розділом I, частина А Закону про початкову та середню освіту (діти-

учасники), погоджуються, що цей договір описує, як батьки, весь шкільний персонал та учні 

розділятимуть відповідальність за покращення навчальних досягнень учнів та засобів, за 

допомогою яких школа та батьки будуватимуть та розвиватимуть партнерство, яке 

допоможе дітям досягти високих стандартів держави. 

  

Обов'язки школи: 

Початкова школа Лінн буде: 

1. Забезпечити високоякісну навчальну 

програму та навчання в сприятливому та ефективному навчальному середовищі, яке 

дозволяє дітям-учасникам відповідати державним стандартам академічних досягнень учнів 

наступним чином: 

a. Викладачі початкової школи Лінн надаватимуть академічне навчання на основі оцінки 

студентів та курсу навчання в Алабамі 

b. Факультет проводитиме заняття за допомогою цікавих та складних уроків , які сприяють 

досягненню студентів. 

c. Викладачі , співробітники та адміністратори матимуть великі очікування 

щодо кожного студента. 

г. Факультет надаватиме змістовні домашні завдання 

для посилення та розширення навчання. 

e. Факультет братиме участь у можливостях професійного розвитку , які покращують 

викладання та навчання та підтримують формування партнерських відносин із сім'ями. 

f. Часто зустрічайтеся з іншими вчителями , щоб обговорити ефективні стратегії навчання . 

  

2. Проводити батьківсько-вчительські конференції, під 

час яких цей договір буде обговорюватися так, як він стосується індивідуальних досягнень 

дитини. Зокрема, такі конференції будуть проведені: 

a. Віртуальна зустріч та привітання TBA 

b. 1 листопада 2022 року 

в. На прохання вчителя . 

г. На прохання одного з батьків. 

  

3. Надавати батькам часті звіти про успіхи своїх дітей. Зокрема , школа надаватиме звіти 

наступним чином: 

a. Звіти про виконану роботу видаватимуться кожні чотири тижні. 

b. Табелі видаватимуться наприкінці кожного дев'ятитижневого періоду оцінювання . 

  

4. Забезпечити батькам розумний доступ 

до персоналу. Зокрема, персонал буде доступний для консультацій з батьками 

наступним чином: 

a. Адміністратори та викладачі доступні для консультацій з батьками під час запланованого 

Дня батьківської / вчительської конференції 1 листопада 2022 року. 



Адміністратори та викладачі доступні для консультацій з батьками за попереднім записом, перед 

школою, під час періоду планування вчителів або після школи. Це дозволяє нам запланувати час 

зустрічі , який буде зручним для всіх сторін. 

5. Надати батькам можливість брати участь у навчальному досвіді своєї дитини. Бать

ки можуть зв'язатися з учителем або офісом, щоб запланувати взаємодію в 

 

 

педагогічний досвід. 

  

Обов'язки батьків : 

Ми, як батьки, будемо підтримувати навчання наших дітей наступним чином: 

● Надайте корисну інформацію вчителю моєї дитини щодо змін у рутині , які можуть сприяти 

змінам у школі (тобто: інтерес дитини, хобі поза школою, діяльність, пов'язана з) 

● Я буду покладати великі надії на свою дитину як на особистість. 

● Я буду стежити за тим, щоб моя дитина відвідувала школу щодня і приходила вчасно. 

● Я подбаю про те, щоб моя дитина прийшла до школи готовою до навчання. 

● Я подбаю про те, щоб моя дитина мала відповідне шкільне приладдя та матеріали , 

необхідні для школи щодня. 

● Я буду регулярно стежити за успіхами своєї дитини в школі. 

● Я постараюся зробити так , щоб моя дитина достатньо відпочивала. 

● Я донесу важливість освіти та навчання до своєї дитини. 

● Я перевірю і переконаюся, що домашнє завдання виконано і повернуто. 

● Я буду інформувати про освіту своєї дитини, оперативно читаючи всі повідомлення 

від школи чи шкільного округу та надсилаючи підписані папери / форми, якщо це необхідно. 

● Я буду поважати школу , персонал та учнів. 

  

Обов'язки студента: 

Ми, як студенти, розділимо відповідальність 

за покращення наших навчальних досягнень та досягнення високих державних 

стандартів. Зокрема, ми будемо: 

● Завжди демонструйте винахідливість, відповідальність та повагу . 

● Приходьте до школи щодня готовими до навчання. 

● Дайте моїм батькам або дорослому , який несе відповідальність за мій добробут , 

усі повідомлення та інформацію, яку я отримую від моєї школи щодня. 

● Принесіть на заняття необхідні матеріали . 

● Виконуйте завдання в міру своїх можливостей і своєчасно . 

● Вчасно виконуйте та повертайте якісне домашнє завдання . 

● Завжди робіть все можливе. 

● Знати та дотримуватися правил школи та автобуса . 

● Нести відповідальність за власну поведінку. 

● Читайте щодня. 

 


